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Apresentação 

 Olá Professor(a)! 

 Você já percebeu como todos os elementos (vivos ou não-

vivos) da natureza estão interligados? 

 Pois é, se respondeu sim a essa questão você já deve ter 

percebido que há interação entre os elementos vivos (animais e 

plantas, por exemplo) e não-vivos (água, luz, temperatura, solo, ar 

entre outros) da natureza. 

 As interações dos seres vivos entre si e com e o ambiente físico 

é o objeto de estudo da Ecologia. No quadro atual do pensamento 

ecológico, podemos identificar pelo menos quatro possíveis leituras da 

expressão Ecologia, sendo elas: natural, social, conservacionismo e 

ecologismo1. 

 É importante que compreenda um pouco de cada uma das 

possíveis leituras, pois cada uma está voltada para abordagens e 

preocupações específicas. Vale ressaltar, que os conteúdos de cada 

uma delas não são estanques, pois estão interelacionados e a sua 

compreensão contribui tanto para a formação docente como para sua 

atuação em sala de aula com os alunos dos anos iniciais. 

                                                             
1 LAGO, A.; PÁDUA, J. A. O que é ecologia. 17. ed. São Paulo: Brasiliense, 2011.  

 Caro(a) Professor(a), considerando a extensão dos conteúdos 

das quatro abordagens não será possível tratar de todas elas neste 

material. O nosso enfoque será a Ecologia Natural, que estuda o 

funcionamento dos sistemas naturais, procurando entender as leis que 

regem a dinâmica de vida da natureza e que tem como base 

fundamental o conceito de ecosssistema. 

 Professor(a),  como você deve ter visto nesta breve 

apresentação, a Ecologia Natural trabalha com diferentes conceitos. 

 Convido-o(a) a conhecer um pouco mais sobre esses saberes  

da Ecologia Natural. Mas não fique preocupado(a), porque falei que 

são muitos conceitos, quero apresentar um aventureiro, que vai 

acompanhá-lo(a) nessa jornada, é o PECO, sempre que pode ele larga 

seus afazeres da vida corrida e vai se dedicar a aprender e conhecer 

um pouco mais da Natureza da qual faz parte.  

 Preste atenção no que ele tem para dizer! É uma oportunidade 

e tanto de conhecer um pouco mais sobre Ecologia. 

  

 

 

 

  

Oi Colega! Sou o PECO! 
Irei fazer uma trilha ecológica 
explicativa e convido você a 

conhecer um pouco mais sobre 
Ecologia Natural junto comigo. 

Vamos nessa!? 
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Ensino de Ecologia Natural nos Anos Iniciais 

  

 Caro(a) professor(a)! 

 Se chegou aqui é porque aceitou o convite do PECO de fazer a 

trilha. Mas antes de partir, é bom que compreenda a importância 

dessa trilha para sua formação e atuação docente. 

 Enquanto o PECO arruma a mochila, porque você sabe todo 

aventureiro que se prese tem que ser mochileiro, gostaria de 

conversar um pouco com você sobre a importância de se compreender 

a Ecologia Natural para sua atuação nos anos iniciais. 

  A maioria dos(as) professores(as), antes de planejar suas aulas, 

já leu e pesquisou sobre conteúdos que devem ser trabalhados em 

cada disciplina. Ao recorrermos aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) de Ciências Naturais dos anos iniciais, verificamos que o papel 

das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo 

e suas transformações, tendo o homem como indivíduo integrante do 

Universo.  

 Para os anos iniciais do ensino fundamental, os PCN’s sugerem 

que o ensino de Ciências Naturais seja trabalhado em quatro blocos 

temáticos são eles: Ambiente, Ser humano e saúde, Recursos 

tecnológicos e Terra e Universo. Dentre os conhecimentos trabalhados 

no bloco Ambiente encontramos o conteúdo de Ecologia Natural, 

sobre o qual nos deteremos nesta trilha. 

 Professor(a), ao percorrer a trilha com o PECO sugerimos que 

possa analisar e refletir sobre as informações, verificando aquilo que 

atende suas necessidades na prática com seus alunos. 

 Lembre-se! É importante que você se aproprie dos conceitos de 

Ecologia Natural, tendo em mente que existem questões humanas, 

sociais, culturais, econômicas e históricas que estão relacionadas ao 

tema Ecologia e que, em sala de aula, é desejável que integrem o 

trabalho que irá desenvolver com seus alunos. 

 Este material trata-se de uma proposição educativa, resultado 

da dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ensino 

de Ciências (PPGEC) da Universidade de Brasília (UnB). Tem como 

finalidade ser um material de apoio aos pedagogos para que possam 

pesquisar, conhecer, estudar, aprender e planejar suas aulas. E, 

principalmente, visa despertar o interesse por outras fontes de 

aquisição de conhecimento sobre o ensino de Ecologia Natural. 
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 Professor(a)! 

 Vimos que o foco da Ecologia Natural é entender as regras de 

funcionamento dos ecossistemas. Os autores Lago e Pádua (2011) 

apontam algumas das leis que regulam os mecanismos ecossistêmicos, 

seguem abaixo, e que devem ser trabalhadas em sala de aula através 

de textos explicativos, atividades práticas e aulas interdisciplinares. 

a) Interdependência: todos os elementos da natureza estão inter-

relacionados, de modo que se trocarmos um elemento 

estaremos afetando todo o conjunto, o ecossistema. Um 

exemplo clássico é a interdependência entre os seres vivos 

para sua sobrevivência. 

b) Ordem dinâmica: o sistema de equilíbrio é dinâmico, se 

desenvolveu a partir de um lento processo evolutivo que 

precisa ser renovado constantemente. 

c) Equilíbrio autorregulado (homeostase): o ecossistema é auto-

organizado e autorregulável, o que quer dizer que se o sistema 

sofre algum dano, ele consegue se reordenar a nova situação 

de modo a estabelecer um novo equilíbrio, vale ressaltar que 

dependendo do nível do dano, o ecossistema pode entrar em 

colapso. 

d) Maior diversidade = maior estabilidade: quer dizer que quanto 

maior for a diversidade de elementos que compõe o 

ecossistema, maior será sua capacidade de se autorregular. 

e) Fluxo constante de matéria e energia: “o sol é a grande fonte 

de energia da natureza” (p. 20), essa forma de energia é 

utilizada pelas plantas para produzir alimentos, essas plantas 

servem de alimento para animais herbívoros, que por sua vez 

são alimento dos carnívoros, que servem de alimento para 

outros animais, posteriormente quando mortos esses animais 

são decompostos pelos fungos e bactérias, retornando seus 

elementos ao solo, onde serão aproveitados pelas plantas no 

processo de fotossíntese, reiniciando novamente o ciclo – esse 

mecanismo recebe o nome de cadeia alimentar. 

f) Reciclagem permanente: “todo elemento natural liberado no 

ambiente é reaproveitado de alguma forma pelo ecossistema” 

(p. 21), os ciclos biogeoquímicos permitem uma constante 

reciclagem dos elementos da natureza. 

 

Opa! Acho que acabei conversando um pouco a mais. 

Corra, pegue sua mochila, que o PECO já está partindo... 
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BIOMA 

Sobre o tema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro(a) Professor(a)! 

 Como sabemos tudo na Natureza está inter-relacionado. 

Durante a trilha, vamos conversando sobre os elementos que veremos 

em nossa caminhada, sem perder de vista que embora os temas sejam 

apresentados separadamente aqui, na Natureza todos os elementos 

(vivos e não-vivos) estão interligados. 

 No esquema da trilha que o PECO te mostrou, podemos inferir 

que diferentes interações entre os elementos vivos e não-vivos estão 

acontecendo no mesmo espaço. Neste primeiro momento de nossa 

caminhada, daremos enfoque inicial para os biomas. 

 Mas, você sabe o que é um bioma? 

 Um bioma é conjunto de diferentes ecossistemas num mesmo 

espaço geográfico. São as comunidades biológicas, ou seja, são os 

seres vivos (exemplo: animais, plantas, bactérias, fungos entre outros) 

interagindo entre si e interagindo também com o ambiente físico-

químico (água, luz, solo, ar etc). 

  Professor(a), nas próximas páginas você encontrará links que 

ajudarão a compreender e aprofundar os conhecimentos sobre os biomas. 

No tópico “Pesquisando na internet”, você encontrará informações de 

instituições confiáveis sobre a definição de bioma e os principais biomas 

brasileiros. Temos também os tópicos: “Animações e vídeos”, “ Atividades” 

e “Pensando em ler” – no qual constam indicações de leitura sobre o tema. 

Olá Professor(a)! 
Veja abaixo o esquema da 

trilha que faremos.  
Estou ansioso para 

conhecer mais sobre o 
tema Bioma.  E você? 

 
Esquema da trilha 
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Pesquisando na internet 
 

 Os Biomas Brasileiros – Sistema Nacional de Informações 

Florestais (SNIF) 

Conteúdos: conceito de bioma, informações sobre seis biomas: 

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. 

Link: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/os-biomas-e-suas-florestas 

 

 Biomas – Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Conteúdos: biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 

Pampa e Pantanal (clicar no menu à esquerda). 

Link: http://www.mma.gov.br/biomas 

http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf 

 

 Biomas Brasileiros - WWF 

Conteúdos: principais biomas brasileiros (clicar no menu à esquerda).  

Link:http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/ 

 

 Biomas Brasileiros – Portal Brasil 

Conteúdos: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa. 

Link:http://www.brasil.gov.br/meioambiente/2009/10/biomas-brasileiros 

 

 

 Biomas do Brasil – FINATEC e Universidade de Brasília (UnB) 

Conteúdos: biomas brasileiros (clicar no nome do bioma para ter 

acesso as informações e imagens). Ver também vídeo (à esquerda). 

Link: http://www.biomasdobrasil.com/ 

 

 Biomas Brasileiros – Departamento de Ecologia do Instituto 

de Biologia da Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: biomas brasileiros terrestres e costeiros. 

Link: http://eco.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/biomas_texto.htm 

  

 Biomas brasileiros - EMBRAPA 

Conteúdos: principais biomas brasileiros. 

Link:http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/82598/1/a

-embrapa-nos-biomas-brasileiros.pdf 

Conteúdos: tipos de vegetação do bioma Cerrado. 

Link:http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/

AG01_23_911200585232.html 

Conteúdos: Brinque com Ciência - Jogos 

Link: http://ccw.sct.embrapa.br/?pg=brinque_com_ciencia 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 Vídeos Biomas – Biblioteca Digital de Ciências - UNICAMP 

Conteúdos: principais biomas brasileiros. Para ter acesso ao material, 

você deve fazer um cadastro rápido no site (Escrever e-mail e criar 

uma senha), após estar logado você poderá assistir e baixar os vídeos 

(terá a opção do vídeo com uma intérprete em libras). 

Link: http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/index.php 

Duração: de 10 a 30 minutos cada vídeo. 

 

 

 Animação sobre Biomas do Brasil – Editora Moderna Digital 

Conteúdos: principais biomas brasileiros (clicar na imagem do bioma).  

Link:http://www.modernadigital.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2ED

A1AEA012EE0C569E43537&lumI=Moderna.Digital.IndiceDigital.detIndiceDigi

talPNLD&itemId=3BBD918A2C5B6A3E012C5FB15EF77743# 

Duração: aproximadamente 4 minutos. 

 

 

 18 vídeos sobre Biomas do Brasil – UNIVESPTV 

Conteúdos: principais biomas brasileiros (ministrada por palestrantes 

de diferentes universidades brasileiras).  

Link:http://www.youtube.com/watch?v=QfREzhAnRTM&list=PLxI8Can

9yAHd_H-0K_ReV4W4Pn2lItWH3 

Duração: de 25 a 30 minutos cada vídeo. 

 

 Guardiões da Biosfera – 15 vídeos 

Conteúdos: Biomas – Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata 

Atlântica (clicar em assistir episódios). 

Link: http://www.guardioesdabiosfera.com.br/index.html#amazonia 

Duração: de 8 a 15 minutos cada vídeo. 

 

 Biomas – TV Cultura 

Conteúdos: Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. 

Links: http://www.youtube.com/watch?v=GmNz3uKsH-M 

http://www.youtube.com/watch?v=wcntKO-vbgY 

http://www.youtube.com/watch?v=reKPW7-wsd8 

http://www.youtube.com/watch?v=wrvqND5lxlU 

http://www.youtube.com/watch?v=vqOX5qEs1ws 

Duração: de 4 a 7 minutos cada vídeo 
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 Atividades 

 

 

 

 Características do Bioma Cerrado 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=

471 (para usar com alunos dos anos iniciais, a aula deve ser adaptada). 

 

 Conhecendo o bioma em que vivo: o Cerrado 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=

1258 

 

 Sequência didática - Biomas brasileiros – Revista Nova Escola 

Link:http://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-

pedagogica/serie-biomas-brasileiros-586536.shtml 

 

 Biomas brasileiros 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=

27406 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 
 

Livro: O que é ecologia 

Autores: LAGO, A.; PÁDUA, J. A. 

Edição/ano: 17/2011 

Editora: Brasiliense 

Conteúdos: definição de ecologia, vertentes do pensamento ecológico. 
 

Livro: Cerrado: Ecologia e Caracterização 

Autores: VALE, A. T.; et al. 

Edição/ano: 1/2004 

Editora: EMBRAPA 

Conteúdos: relações bióticas e abióticas do bioma Cerrado. 
 

Livro: Biomas brasileiros: retratos de um Brasil plural 

Autores: SCARANO, F. B. 

Edição/ano: 1/2012 

Editora: Casa da Palavra 

Conteúdos: sustentabilidade dos ecossistemas, caracterização e 

importância dos biomas brasileiros. 

Pensando 

em ler... 
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ECOSSISTEMA 

Sobre o tema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pois é PECO, vimos anteriormente que o conjunto de 

ecossistemas forma um bioma. O ecossistema é uma unidade 

funcional de vida, onde ocorre a interação de diferentes espécies de 

seres vivos que estão num mesmo espaço e que também interagem 

com os elementos físico-químico da natureza, numa relação de 

interdependência. 

 Resumindo, o ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e 

abióticos de um ambiente. Os fatores bióticos são considerados os 

fatores vivos, agrupados em organismos autótrofos e heterótrofos.  

 Todos os seres vivos de uma comunidade biológica interagem 

entre si e também com os fatoers abióticos (não-vivos) do 

ecossistema, esses podem ser físicos (radiação solar, temperatura, luz, 

umidade, vento), químicos (como os nutrientes presente na água e no 

solo) e geológicos (solo). 

 Por falar em fatores abióticos, a radiação solar, que incide na 

Terra sob a forma de luz e calor, é a fonte de energia para a vida. Pois 

a luz (energia luminosa) será transformada em energia bioquímica, 

pela fotossíntese das plantas. 

 Na cadeia alimentar, as plantas são os produtores e servem de 

alimento para os consumidores primários (herbívoros), estes servem 

de alimentos para os consumidores secundários e terciários 

(carnívoros) e, por sua vez, todos esses elementos da natureza ao 

morrerem servem de alimento para os decompositores (bactérias e 

fungos). Vale lembrar que no decorrer desse processo está 

acontecendo o fluxo de energia e de matéria em um ecossistema. 

 Caro(a) Professor(a), nos tópicos abaixo você terá a 

oportunidade de conhecer e aprender um pouco mais sobre 

ecossistema, cadeia e teia alimentar, fluxo de energia, níveis tróficos 

entre outros. 

Estou gostando muito de fazer 
essa trilha com você! 

Quantos conteúdos legais sobre 
biomas, vimos ao longo da 

nossa caminhada.  
Mas quem será esse tal de  

Ecossistema? 
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Pesquisando na internet 
 

 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: conceitos de ecologia, ecossistema, níveis de organização, 

espécie, população, comunidade, biosfera, biodiversidade, bioma, 

exemplos de ecossistemas aquáticos e terrestres. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ecologia.html 

 

 Biodiversidade Brasileira – Ministério do Meio Ambiente 

Conteúdos: biodiversidade e economia nacional, conceito e 

importância da biodiversidade, biomas. 

Link:http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: definição e componentes das cadeias alimentares 

(produtores, consumidores e decompositores – níveis tróficos), fluxo 

de energia nos ecossistemas, associações biológicas, relações 

harmônicas e desarmônicas. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/cadeia.html 

 

 

 Cadeia alimentar e teia alimentar - UNESP 

Conteúdos: conceitos de cadeia e teia alimentar, níveis tróficos 

(produtores, consumidores e decompositores) e fluxo de energia.  

Link: http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/3_identidade/3-

identidade_funcoes_cadeia1.htm 

 

 Cadeia alimentar – Ambiente Brasil 

Conteúdos: conceitos e componentes da cadeia alimentar,  

importância, exemplos e pirâmides alimentares. 

Link:http://ambientes.ambientebrasil.com.br/educacao/artigos/cadeia

_alimentar.html 

 

 Só Biologia 

Conteúdos: fatores bióticos e abióticos, fluxo de energia. 

Link:http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/abioticosebio

ticos.php 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/ecologia6.php 

 

 Ensino Fundamental – Ensino de Ciências - UNESP 

Conteúdos: características dos seres vivos. 

Link:http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/s

eres_vivos.htm 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 Vídeos – CiênciaMão – Universide de São Paulo 

Conteúdos: fluxo de energia, cadeia e teia alimentares, produtores, 

consumidores e decompositores. 

Link:http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=vntc&cod=

_cadeiasalimentares 

 Duração: de 6 a 8 minutos cada vídeo. 

 

 Vídeo – Ecossistema da Amazônia 

Conteúdos: Animais e plantas da Amazônia, relações biológicas, 

cadeias alimentares e decomposição. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=YETV_ZG6QGg 

Duração: 4 minutos. 

 

 Vídeo – Como funciona um ecossistema 

Conteúdos: fatores bióticos e abióticos, cadeias e teias alimentares. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=_d0mo6MK4TE 

Duração: 2 minutos. 

 Animação – Cadeia alimentar 

Conteúdos: cadeia alimentar, fluxo de energia, atividade. 

Link: http://www.skoool.pt/content/biology/food_chains/index.html 

Duração: 4 minutos. 

 

 Fluxo de energia entre os seres vivos 

Conteúdos: cadeia alimentar, fluxo de energia e pirâmide ecológica. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=HE-Vaj_jpEk 

Duração: 10 minutos e 48 segundos. 

 

 Trecho do filme “O Rei Leão” 

Conteúdos: cadeia alimentar e equilíbrio do ecossistema. 

Link:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.p

hp?id=18128   Duração: 3 minutos e 13 segundos. 

 

 Relações ecológicas 

Conteúdos: associaçãoes ecológicas interespecíficas e intraespecíficas. 

Link:http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vid

eo=12351 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

2352 

Duração: aproximadamente 8 minutos cada vídeo. 
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 Atividades 

 

 

 

 Cadeia alimentar e a relação entre seres vivos 

Link: http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/cadeias-

alimentares-relacao-seres-vivos-607775.shtml 

 

 Construindo um ecossistema e dramatização presa e predador 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ativida.html#ativi2 

  

 Como montar um terrário? 

Link:http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/links/uploads/21/7405789

1terrario.pdf 

  

 Construindo cadeias e teias alimentares com os alunos 

Link:http://www.biologia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/jogos/cadeias_teias.p

df 

  

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 

 

Livro: Fundamentos da Ecologia 

Autores: ODUM, E. P. 

Edição/ano: 6/2001 

Editora: Fundação Calouste Gulbenkian 

Conteúdos: principais conceitos que regem a ecologia natural, tais 

como ecossistema, níveis tróficos, fluxo de energia entre outros. 

 

Livro: A Economia da Natureza 

Autores: RICKLEFS, R. E. 

Edição/ano: 6/2010 

Editora: Guanabara Koogan 

Conteúdos: principais conceitos da Ecologia, com ênfase no fluxo de 

energia que acontece nos diferentes ecossistemas. 

 

Pensando 

em ler... 
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FATORES BIÓTICOS 

Sobre o tema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

O conjunto dos seres vivos de um ambiente constitui o que 

chamamos de fatores bióticos. Todos os ambientes apresentam seres 

vivos que se relacionam entre si e que dependem dos fatores não 

vivos, como luz, ar, água, solo e rochas. 

 Na natureza, não existe meio biótico separado do meio 

abiótico, pois um depende do outro e juntos formam um ecossistema. 

Por isso, é importante conhecer os fatores bióticos e abióticos para 

que se possa compreender as relações que existem no ecossistema. 

 Conhecer as relações ecológicas e alimentares de um 

ecossistema ajuda a compreender o funcionamento das leis que 

ajudam a explicar a natureza. 

 Professor(a), nas próximas páginas você terá acesso a sites, 

vídeos, animações, atividades e livros que tratam da diversidade e 

classificação dos seres vivos, dos reinos e de suas relações ecológicas. 

  

 

 

 

Agora que já conhecemos um 
pouco mais sobre o 

ecossistema. Que tal entender 
sobre os fatores bióticos? 

Você percebeu como a trilha 
tem muitos animais e plantas? 
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Pesquisando na internet 

 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: seres vivos e não vivos, classificação e nomeclatura dos 

seres vivos, Reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Monera. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/seresvivos1.html 

Apostila em pdf: 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/apostila_seres_vivos-.pdf 

 

 Relações ecológicas entre os seres vivos – Ambiente Brasil 

Conteúdos: relações intra-específicas e interespecíficas, tais como: 

colônias, sociedades, canibalismo, comensalismo, inquil 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/seresvivos1.html 

 

 Ecologia básica – Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Conteúdos: conceitos de ecologia, fatores abióticos e bióticos, biomas, 

interações ecológicas, fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos etc. 

Link: http://portal.virtual.ufpb.br/biologia/novo_site/Biblioteca/Livro_3/4-

Ecologia_basica.pdf 

 

 Ecologia geral – Universidade Federal de Campina Grande/PB 

Conteúdos: conceitos de ecologia, nicho ecológico, biosfera, recursos 

naturais, fatores abióticos e bióticos, ciclos biogeoquímicos etc. 

Link:http://www.hidro.ufcg.edu.br/twiki/pub/CA/CASemestreAtual/1Parte.pdf 

 

 Ensino Fundamental – Ensino de Ciências - UNESP 

Conteúdos: classificação dos seres vivos. 

Link:http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/s

eres_vivos_classificacao.htm 

 

 Plantas terrestres – Ministério do Meio Ambiente 

Conteúdos: classificação das plantas e diversidade no Brasil. 

Link:http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/Aval_Conhec

_Cap7.pdf 

 

 Teias alimentares e decompositores 

Conteúdos: animais e plantas que compõem as teias alimentares. 

Link:http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/c

iencias/2010-08/md-ef-ci-05.pdf 

 

 Fauna e Flora brasileira 

Conteúdos: animais e plantas do Brasil (clique termo fauna ou flora). 

Link: http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_faunaflora.htm 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 2 vídeos – Seres vivos e o ambiente 

Conteúdos: troca de energia entre seres humanos e ambiente, animais 

e ambiente. 

Link: http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1317 

Duração: de 10 a 11 minutos cada vídeo. 

 

 Vídeo - Fotossíntese 

Conteúdos: importância da fotossíntese para a vida dos seres vivos. 

Link:http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.ph

p?video=15553 

Duração: 10 minutos e 58 segundos. 

 

 Animações - Fotossíntese 

Conteúdos: processo de fotossíntese. 

Link: http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=71685 

Duração: de 5 a 10 minutos cada animação. 

 

 Música sobre as relações ecológicas. 

Conteúdos: relações harmônicas e desarmônicas. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=uYNQb8nbT5Q 

Duração: 3 minutos e 56 segundos. 

 

 Explicações e música sobre cadeia e teia alimentar 

Conteúdos: cadeia e teia alimentar e fluxo de energia. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=3beb0voH3Ss 

Duração: 10 minutos e 55 segundos. 

 

 Documentário – Desafios da vida (parte 1 a 6) 

Conteúdos: seres vivos e suas relações ecológicas. 

Link:http://www.youtube.com/watch?v=3acp2zaHfUg&list=PL3408F2B7B79

87ED4&index=1 

Duração: de 5 a minutos cada vídeo (são 6 vídeos). 

 

 Documentário – Classificação dos seres vivos. 

Conteúdos: importância da taxonomia para o estudo dos seres vivos. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=t63pCUzey3E 

Duração: 20 minutos e 37 segundos. 
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 Atividades 

 

 

 Seres vivos: explorando as relações ecológicas 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37035 

 

 Atividade ao final de cada texto – animais e plantas 

Link:http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencia

s/2010-08/md-ef-ci-21.pdf 

 

 Atividade – biodiversidade e classificação dos seres vivos 

Link: http://www.ib.usp.br/iec/conteudo/classificacao-dos-seres-vivos-

e-ecologia/biodiversidade-e-classificacao-dos-seres-vivos/ 

 

 A vida das plantas 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/00000167

82.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 

 

Livro: Mais ciência no ensino fundamental: 

metodologia de ensino em foco 

Autores: BIZZO, N. 

Edição/ano: 1/2010 

Editora: do Brasil 

Conteúdos: ensinar e aprender ciências na escola, trabalho cotidiano 

do professor de ciências, textos e ideias para a sala de aula (como 

trabalhar os temas: seres vivos, algas, plantas, zoologia, 

sustentabilidade entre outros). 

 

Livro: Ensino de Ciências: fundamentos e métodos 

Autores: DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. 

Edição/ano: 3/2009 

Editora: Cortez 

Conteúdos: desafios para o ensino de ciências, instrumentação para o 

ensino, ciências na escola e abordagem de temas em sala de aula.  

Pensando 

em ler... 
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FATORES ABIÓTICOS 

Sobre o tema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É PECO, os fatores abióticos ou não-vivos de um ecossistema 

são fundamentais, pois os seres vivos dependem deles para viver e 

interagir com outros seres.  

  

 

A radiação solar, por exemplo, é a fonte de energia para a vida. 

A luz é transformada pela fotossíntese das plantas em energia química, 

interfere nos hábitos diurnos e noturnos dos animais. O calor também 

é importante para os ecossistemas, pois a vida só é possível dentro de 

determinadas temperaturas. 

 A água é outro elemento essencial para os seres vivos, sua 

importância é tão grande que os seres que vivem com pouca 

disponibilidade de água apresentam adaptações para sobreviver. 

 O ar é um fator abiótico, formado principalmente por 

nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, para processos como o de 

fotossíntese, respiração e formação de compostos nitrogenados. 

 Outros fatores abióticos importantes são os sais minerais, que 

fazem parte do solo e se encontram dissolvidos na água, as plantas 

também se utilizam desses sais para crescer e se desenvolver. 

 Professor(a), nas próximas páginas você terá acesso a sites da 

internet, vídeos, animações, atividades e livros que tratam dos 

diferentes elementos não-vivos da natureza, tais como: solo, 

temperatura, calor, ar, água, umidade entre outros e a relação desses 

fatores com os animais, plantas e microorganismos. 

  

 

Caro(a) Professor(a)! 
Já conhecemos os seres vivos 

agora chegou a vez de entender 
sobre os fatores abióticos que 
compõem a trilha que estamos 

fazendo. Vamos lá! 
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Pesquisando na internet 

 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: ciclo da água, propriedades, poluição da água, processo de 

formação e características dos solos, vida no solo, composição do ar, 

instrumentos para medir direção e velocidade do vento. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/agua.html 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/solo.html 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/ar.html 

 

 Química Ambiental – Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: ciclo da água, breve histórico sobre tratamento do esgoto, 

utilização e tratamento da água. 

Link: http://www.usp.br/qambiental/tratamentoAgua.html 

 

 Vamos aprender sobre solos! Embrapa Solos 

Conteúdos: definição e formação do solo, interação com os seres vivos. 

Link:http://www.cnps.embrapa.br/search/mirims/mirim01/mirim01.h

tml 

 

 Fluxo de energia e ciclos de matéria 

Conteúdos: ciclo de matéria, ciclo da água e interações dos seres vivos. 

Link: http://ceiciencia.files.wordpress.com/2012/10/fluxo-de-energia-

e-ciclos-de-matc3a9ria.pdf 

  

 Fluxo de energia e Ciclos biogeoquímicos 

Conteúdos: fluxo de energia, ciclos da água, do gás carbônico, do 

oxigênio, do nitrogênio e pirâmides ecológicas.  

Link: http://sti.br.inter.net/rafaas/mesologia/fluxo_energia.htm 

 

 Ecologia – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Conteúdos: conceitos de ecologia, fatores abióticos e bióticos, biomas, 

relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos, fluxo de energia etc.  

Link: http://www.ufjf.br/cursinho/files/2012/05/Apostila-Ecologia-

Pronta.194.239.pdf 

 

 Conceitos essenciais de Ecologia 

Conteúdos: fatores abióticos e bióticos, fluxo de energia, sucessões 

ecológicas, recursos naturais entre outros.  

Link: http://bgnaescola.files.wordpress.com/2013/04/resumos_8_ano.pdf 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 Animação - Ciclo da Água 

Conteúdos: ciclo da água e transformação dos estados físicos. 

Link: http://www.escolovar.org/agua_ciclodaagua.swf 

Duração: 5 minutos. 

 

 Vídeo – Conhecendo o solo 

Conteúdos: formação e tipos de solo. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=E-xUoRqi7eQ 

Duração: 8 minutos e 11 segundos. 

 

 2 vídeos – Documentário – O solo 

Conteúdos: características e a relação dos seres vivos com o solo. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=TNciROVbLbg 

http://www.youtube.com/watch?v=IPt_RSvV5Pg 

Duração: 29 minutos (1º vídeo); 16 minutos (2º vídeo). 

 

 

 

 Ciclo do Carbono e Vida 

Conteúdos: fotossíntese, ciclo de carbono, fluxo de energia etc. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=ZSiU6N8tBzI 

Duração: 8 minutos e 44 segundos. 

 

 Cadeias alimentares e os Ciclos biogeoquímicos 

Conteúdos: ciclo do oxigênio, nitrogênio, níveis tróficos entre outros. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=KTBTJwuv0AM 

Duração: 48 minutos e 28 segundos. 

 

 Vídeos - Ciclos biogeoquímicos 

Conteúdos: ciclos do: carbono, nitrogênio e fósforo (em espanhol) 

Link:http://www.youtube.com/watch?v=DOfI8lQAh98&list=PL8C1FCC26AAD

0834D&index=1 

http://www.youtube.com/watch?v=e0UkOb15RAA&list=PL8C1FCC26AAD08

34D&index=2 

http://www.youtube.com/watch?v=PuCisvis5_o&index=3&list=PL8C1FCC26A

AD0834D 

Duração: 1 minuto cada vídeo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=e0UkOb15RAA&list=PL8C1FCC26AAD0834D&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=e0UkOb15RAA&list=PL8C1FCC26AAD0834D&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=PuCisvis5_o&index=3&list=PL8C1FCC26AAD0834D
http://www.youtube.com/watch?v=PuCisvis5_o&index=3&list=PL8C1FCC26AAD0834D


 

 

 Atividades 

 

 

 Diferenciando componentes bióticos e abióticos 

Link:http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/componentes-bioticos-

abioticos-683822.shtml 

 

 Compreendendo o ciclo da água 

Link:http://revistaguiainfantil.uol.com.br/professores-

atividades/105/imprime246248.asp 

 

 Atividade – Observando o solo 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/00000167

67.PDF 

 

 Atividades sobre o ar 

Link: http://www.parquedaciencia.com.br/sitemm/roteiros/ar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 

 

Livro: Ciências: fácil ou difícil? 

Autores: BIZZO, N.  

Edição/ano: 1/2009 

Editora: Biruta 

Conteúdos: conhecimento científico e cotidiano, ensinar ciências, 

perspectivas para atuação do professor, prática do professor e teoria 

na prática (nesta parte são abordados conteúdos e atividades sobre os 

fatores abióticos e bióticos da natureza). 

 

Livro: Ciências: ensinar e aprender – anos iniciais do ensino 

fundamental 

Autores: MORAIS, M. B.; ANDRADE, M. H. P. 

Edição/ano: 1/2010 

Editora: Dimensão 

Conteúdos: linguagem e o ensino de ensinar, modo de ensinar, são 

abordados temas  como terra, ar, calor e temperatura, ecosssistemas, 

água, meio ambiente, ser vivo entre outros. 

Pensando 

em ler... 
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http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/componentes-bioticos-abioticos-683822.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/componentes-bioticos-abioticos-683822.shtml
http://revistaguiainfantil.uol.com.br/professores-atividades/105/imprime246248.asp
http://revistaguiainfantil.uol.com.br/professores-atividades/105/imprime246248.asp
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016767.PDF
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016767.PDF
http://www.parquedaciencia.com.br/sitemm/roteiros/ar.pdf


 

Material disponível no Blog “Conhecendo a Ecologia Natural: um encontro entre a 

Pedagogia e as Ciências da Natureza” 

 

Link: http://conhecendoaescologianatural.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Breves 
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Caro(a) Professor(a)! 
Chegamos ao final da nossa 

trilha e agora poderemos 
saborear aquelas maças que 

estão logo ali na frente. 
Obrigada pela companhia e 
que você faça outras trilhas 

em sua sala de aula. 
 

http://conhecendoaescologianatural.blogspot.com.br/


 

Considerações 
 

Caro(a) Professor(a)! Neste trabalho procuramos apresentar 

materiais relacionados a Ecologia Natural disponibilizados em sites, 

vídeos, animações, atividades e livros para que você possa pesquisar, 

conhecer, aprender e ministrar suas aulas sobre essa abordagem do 

pensamento ecológico. 

Ensinar ecologia aos alunos do anos iniciais do ensino 

fundamental requer que as quatro grandes abordagens do 

pensamento ecológico proposta por Lago e Pádua sejam 

compreendidas pelo professor e trabalhadas de maneira 

interelacionadas. 

Esperamos que este material contribua para a sua formação 

como pedagogo para o ensino de Ciências e que também sirva como 

apoio pedagógico ao professor dos anos iniciais para o planejamento e 

execução de suas aulas. 

Desejamos a todos os professores que chegaram até aqui, que 

vocês possam fazer outras caminhadas pela trilha do conhecimento 

sobre o ensino de Ecologia através de outras fontes de conhecimento, 

bem como desenvolvam saberes relacionados ao tema em questão, a 

partir da sua atuação em sala de  aula. 

Referências bibliográficas 

 
BIZZO, N. Mais Ciência no Ensino Fundamental: metodologia de 
ensino em foco. 1. Ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 
 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – 
1.ª a 4.ª série. Ministério da Educação. Brasília: MEC/ SEMTEC, 1997. 
 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M.; SILVA, A. F. G. 
da. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2009. 
 

LAGO, A.; PÁDUA, J. A. O que é ecologia. ed. 17. São Paulo: Brasiliense, 
2011. 
 

MORAIS, M. B.; ANDRADE, M. H. P. Ciências: ensinar e aprender – anos 
iniciais do ensino fundamental. 1. ed. Belo Horizonte/MG: Dimensão, 
2010. 
 

ODUM, E. P. Fundamentos da Ecologia. 6. ed. Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001. 
 

SELBACH, S. Ciências e didática. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

 

22 


	PPGEC-Volume9
	11_2014_DanieleSilva



